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Er det det, jeg er – en work bitch? 

 

Hvad er det for en tid, jeg lever i? Det spørgsmål stiller jeg ofte mig selv? Og hvad er det for en 

kultur, jeg er en del af? I teaterstykket ’Work Bitch’ på Teater Sort/Hvid skrevet af forfatter Ida 

Marie Hede og instrueret af Niels Erling får jeg svaret: Jeg lever i en hæsblæsende, stadigt mere 

accelererende kapitalistisk arbejdskultur, hvor jeg uden rigtigt at have lagt mærke til det har 

varegjort mig selv og stillet mig i evig konkurrence med alle omkring mig, selv mine allernærmeste. 

 

’Work Bitch’ er vanvittig godt teater til tiden. De fire skuespillere på scenen holder publikum i et 

jerngreb fra start til slut i den halvanden time, stykket varer. Det er på en gang underholdende, 

grotesk, sørgeligt, uhyggeligt, morsomt og anfægtende, i hvert fald for sådan en som mig. Og jeg er 

endnu ikke færdig med at finde ud af, hvad det er, jeg er så anfægtet af. 

 

Titlen på stykket ’Work Bitch’ er titlen på en af Britney Spears’ sange. Stykkets metahovedperson 

er da også selveste Britney Spears. Hendes yndige ansigt hænger forstørret op på et kæmpe 

billboard i højre hjørne af scenen, hvorfra hun som en Gud ser nede på de fire skuespillere, der 

opholder sig i spalignende omgivelser med indendørs springvand, køleskab og bregner i potter. Et 

sted hvor de skal lære at slappe af, forstår man, hvor de skal genlære, hvordan man sover om natten, 

hvordan man kommer af med sin angst, hvordan man bliver befriet.  

 

I det første af stykkets scener fortæller de fire skuespillere, to kvinder og to mænd, publikum om 

Britney Spears. ”Hvem har hørt om Britney Spears?” spørger den ene og forsikrer samtidig om, at 

det skam er helt i orden, hvis ingen i publikum kender til hende. Ja, hun er et af de største popidoler 

i verden. Det ved vi alle. Kender vi så også til ’Free Britney-sagen’? Skuespillerne skitserer for os, 

hvordan Britney Spears efter et psykisk sammenbrud i 2007 kommer under sin fars formynderskab, 

hvilket hun har været helt frem til efteråret 2021. ”I 2009,” fortæller en af skuespillerne, ”opretter 

en gruppe Britneyfans en hjemmeside – freebritney.net. De stiller kritiske spørgsmål – er det her 

formynderskab i Britneys interesse?” Disse fans følger nøje med i Britney Spears’ super 

kontrollerede sociale medieprofiler og begynder at læse symboler i emojis og påklædning, som 

fortæller dem, at Britney Spears ikke har det godt. Ved retssagen i 2021, hvor Britney Spears ender 

med at få retten over egen krop og økonomi tilbage, fortæller hun da også om, hvordan hun er 

blevet holdt som arbejdsslave af sin far og intet privatliv har haft i alle de år siden 2007. Nu er 
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Britney som en anden Rapunsel blevet lukket ud af tårnet, fortæller de fire skuespillere eksalteret. 

Hun er blevet befriet. Og det er så her stykket tager sin drejning, og vi som publikum forstår, at 

Britney Spears ikke er den egentlige hovedperson, men nærmere skal ses som et symbol på den 

problematik, som stykket faktisk handler om, et prisme hvorigennem vi skal se det moderne, 

privilegerede, ofte hvide, smukke, veluddannede, succesfulde menneske i den vestlige verden. Et 

menneske der tilsyneladende har alt, et superprivilegeret menneske i det globale nord, der på trods 

af al den frihed føler sig fanget og længes efter udfrielse. En af skuespillerne siger: ”Det er sjovt, 

for jeg går sådan rundt med en følelse af gerne selv at ville befries.” Sådan har de det alle fire. 

Samtidig er de enige om, at det ikke er ligesom med Britney. Der er ikke noget konkret, de gerne vil 

befries fra. Det er mere diffust. ”En følelse af, at jeg ikke bestemmer selv,” siger en af 

skuespillerne. 

 

Stykket benytter Britney Spears og Free Britney bevægelsen som symbol og afsæt for at undersøge 

det varegjorde menneske, det veluddannede vestlige menneskes skrøbelighed og mangel på 

handlemulighed trods alle privilegierne. En af grundene til, at jeg blev så anfægtet, skyldes helt 

sikkert, at jeg følte mig ramt: Jeg gik i sin tid den kunstneriske vej, blev forfatter, fordi jeg ville leve 

et frit liv, men nu gjorde stykket mig opmærksom på, at jeg i virkeligheden lever en slavelignende 

tilværelse på det prekære arbejdsmarked, hvor jeg hele tiden skal sælge mig selv for at blive ”valgt” 

igen. Så var det måske bedre dengang mor og far gik på arbejde fra 9 til 16. Eller var det? Jeg 

husker dem som evigt trætte og udbrændte. Men ikke angste som hovedpersonerne i ’Work Bitch’. 

Angste for at falde igennem, angste for ikke at kunne sove, for at være dårlige mennesker, angste 

for at blive gennemskuet som privilegerede overforkælede personer, der ikke kan tillade sig at have 

det dårligt. Og ja, det provokerede mig helt vildt. Er det virkelig sådan, at vi i denne del af verden 

på en gang er suget ind i kapitalismens logik og samtidig handlingslammede af forkælelse? Ja, 

måske forholder det sig sådan.   

 

 

Kristina Stoltz, februar 2022 

 

 

     
 
	


